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золоуловителей с эффективностью от 98,6 до 99,8%. Радикальным путѐм уменьшения 

выбросов золы в атмосферу является оснащение отечественных ТЭС электрическими и 

рукавными фильтрами, соответствующими современному мировому уровню. 

Электрофильтры должны применяться не только для вновь разрабатываемых ТЭС, но и 

для технически перевооружаемых. 

Вывод. Выбросы от ТЭС в Харьковской области привели к загрязнению 

окружающей природной среды и всякого рода заболевания людей проживающих в 

данной местности. Для того что бы уменьшить выбросы в атмосферу, на ТЭС  

внедряют оборудование соответствующее современному мировому уровню, с 

помощью которого можно уменьшить значительное количество выбросов в 

окружающую природную среду.  
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Вступ. Ще п’ятдесят років тому природа досить успішно сама ліквідовувала 

різноманітні забруднення, оскільки атмосфера має могутні властивості самоочищення, 

але нині вона з цим завданням вже не справляється. 

Актуальність. Саме тому, що довкілля втратило спроможність до 

самоочищення, і людина ставиться до довкілля нещадно - тема зменшення негативного 

впливу на атмосферне повітря, від діяльності ПАТ «Коннектор» є дуже актуальною на 

сьогодні. 

Підприємство ПАТ «Коннектор» виробляє електричні з’єднувачі різних типів та 

області застосування. Основними видами продукції, що випускається підприємством є: 

1.Електричні з'єднувачі для з'єднання електричних ланцюгів радіоелектронної та 

електричної апаратури. 

2.Товари народногосподарського застосування: посуд лита алюмінієва: 

сковороди найменувань; фурнітура меблева; різні види монтажної фурнітури (стяжки 

кутові, гвинтові, стрічкові); зовнішньої фурнітури-ручки меблеві. 

3.Товари інструментального призначення: полотна ножівкові, різці, кондуктора, 

пресформи, пристосування. 

У процесі своєї діяльності завод викидає в атмосферу наступні забруднюючі 

речовини: пил абразивно-металевий, пил деревини, азоту діоксид, натрію гідроокис, 

кислота азотна, водень хлористий. Основні забруднюючі речовини потрапляють до 

атмосфери з цеху виробництва електричних з’єднувачів з ділянки виготовлення 

металевих деталей з трьох труб. 

Згідно проведених розрахунків, було виявлено, що на окремих джерелах АТ 

«Коннектор» відбувається перевищення гранично дозволених викидів наступних 

шкідливих речовин: пил абразивний металевий, та пил деревини. Внаслідок цього було 

запропоновано встановити такі очисні споруди: для джерела з якого викидається пил 

абразивно-металевий, пропонується встановити газоочисний агрегат ЗІЛ-900М; на 

джерело з якого викидається пил деревини, пропонується встановити циклон ЦН-15.  

Запропоновані апарати мають високу ступінь очищення, внаслідок якого 

концентрації шкідливих речовин будуть відповідати ГДК, та не наноситимуть згубний 

вплив на навколишнє середовище та здоров’я людей. Впровадження таких 

природоохоронних заходів є економічно і екологічно доцільним, для ПАТ 

«Коннектор». 
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Розвиток промисловості викликав серйозні порушення колообігу речовин, 

наприклад: діоксидів вуглецю, сірки, азоту, тощо. Нині внаслідок великої кількості 

відходів промислового, сільськогосподарського і побутового походження порушуються 

умови, які давали змогу природі в минулому успішно справлятися з їх утилізацією за 

допомогою бактерій, води, повітря, під дією сонячного проміння. 

Висновок. Сучасні промислові підприємства та установи, в тому числі 

виробництва різних форм власності, широко використовують воду і повітря, а відтак 

охорона й захист повітряного та водного басейнів є життєво важливими. 
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Abstract. The analysis of occupational injuries in terms of economic relations in Ukraine. The 

basic causes and characteristics of injury, on the basis of which the ways to prevent it. 


